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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 1246/2011, którą złożył Rolf Mayer (Niemcy) w sprawie 
domniemanej dyskryminacji ze strony austriackich organów podatkowych

1. Streszczenie petycji

Składający petycję i jego żona to emerytowani obywatele niemieccy mieszkający w Austrii. 
Dochód składającego petycję opodatkowany jest w Niemczech, jego żony zaś w Austrii. 
Składający petycję, przedstawiając szczegółową argumentację, stwierdza, że austriackie 
organy podatkowe dyskryminują jego żonę w porównaniu z austriackimi obywatelami. 
Zwraca się on w związku z tym o zbadanie tej sprawy.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 2 marca 2012 r. Zwrócono się do Komisji 
o przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 30 maja 2012 r.

W petycji z dnia 10 listopada 2011 r. składający petycję przedstawia problemy, jakie 
napotyka wraz ze swoją żoną w związku z opodatkowaniem w Austrii ich dochodu 
pozyskiwanego w Niemczech. 

Chociaż z pisma wystosowanego w dniu 28 grudnia 2011 r. przez składającego petycję 
wynika, że niektóre kwestie zostały wyjaśnione w pismach austriackiego Federalnego 
Ministerstwa Finansów z dnia 17 listopada i 7 września 2011 r., Komisja pragnie jednak 
przedstawić swoje uwagi na temat tej sprawy. 

Przed szczegółowym omówieniem konkretnych problemów, Komisja chciałaby zauważyć, że 
obecnie w UE poziom harmonizacji w dziedzinie podatków bezpośrednich jest względnie 
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niski. Wobec braku jakichkolwiek przepisów ujednolicających lub harmonizujących na 
szczeblu UE wyłącznie państwa członkowskie odpowiadają za określenie, w drodze traktatu 
lub w sposób jednostronny, kryteriów rozdziału przysługujących im uprawnień podatkowych, 
w szczególności w celu unikania podwójnego opodatkowania (zob. na przykład wyrok 
Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie Gilly, C-336/96 z dnia 12 maja 
1998 r., pkt 24 i 30). Państwa członkowskie korzystają z tych uprawnień, zawierając umowy 
o unikaniu podwójnego opodatkowania z innymi państwami członkowskimi lub państwami 
trzecimi.

Wspomniany brak harmonizacji w dziedzinie podatków bezpośrednich daje państwom 
członkowskim pewną autonomię, co oznacza, że nie muszą one tworzyć przepisów 
podatkowych w oparciu o te obowiązujące w innym państwie członkowskim, aby uniknąć 
podwójnego opodatkowania. Co więcej, zgodnie z orzecznictwem Trybunału 
Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Traktacie o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) 
nie gwarantuje się obywatelom UE, że przeniesienie miejsca zamieszkania lub pracy do 
innego państwa członkowskiego niż to, w którym dotychczas żyli, pozostanie bez wpływu na 
podatki. Zob. w szczególności wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej 
w sprawie Block, C-67/08 z dnia 12 lutego 2009 r., pkt 28 i nast. Trybunał Sprawiedliwości 
Unii Europejskiej wielokrotnie potwierdził w swoim orzecznictwie, że przy korzystaniu 
ze swoich uprawnień państwa członkowskie muszą spełniać obowiązki nałożone na nie 
w TFUE. W szczególności państwa członkowskie nie mają prawa dyskryminować osób ze 
względu na narodowość. Państwa członkowskie nie mogą również w nieuzasadniony sposób 
ograniczać podstawowych wolności. 

Opisane powyżej zasady mają również zastosowanie do osób mieszkających w Austrii 
i pobierających niemiecką emeryturę oraz pozyskujących swój dochód w Niemczech.

Poniżej Komisja ustosunkowała się do konkretnych punktów petycji:

a) opodatkowanie niemieckiej emerytury odpowiednio do stosunku składek 
odprowadzanych przez pracownika do składek odprowadzanych przez pracodawcę, 
tj. wniosek składającego petycję, aby opodatkowano tylko część emerytury 
odpowiadającą składkom pracownika, tj. 25%

Według składającego petycję kwestia ta została już rozwiązana. Służby Komisji 
przeanalizowały również art. 25 austriackiej ustawy o podatku dochodowym (EStG), 
stwierdzając, że nie wydaję się ona dyskryminująca dla emerytów niebędących obywatelami 
Austrii.  Zarówno art. 25 ust. 1 pkt 2 lit. a) i b) EStG, dotyczący dochodu i świadczeń 
z funduszy emerytalnych, jak i art. 25 ust. 1 pkt 3 lit. a) i c), dotyczący emerytur pobieranych 
w ramach ustawowych systemów zabezpieczenia społecznego, zawierają przepisy 
przewidujące równe traktowanie emerytur krajowych i zagranicznych.

Ewentualnym rozwiązaniom niekorzystnym dla żony składającego petycję nie można 
przypisać znamion dyskryminacji, lecz raczej rozbieżności między niemieckim i austriackim 
systemem zabezpieczenia społecznego i systemem podatkowym. Jak wspomniano powyżej, 
brak harmonizacji w tej dziedzinie daje państwom członkowskim pewną swobodę 
w tworzeniu ich przepisów podatkowych.
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b) uznanie prywatnego systemu emerytalnego (Private Altersvorsorge), tj. wniosek 
o przypisanie kosztów uzyskania przychodu (Werbungskosten) do dochodu 
podlegającego opodatkowaniu

Komisja nie uważa, że nastąpiło naruszenie prawa UE, jeżeli chodzi o tę kwestię. 
Z informacji przedstawionych przez składającego petycję służby Komisji wnioskują, że 
podstawową kwestią nie jest zgodność austriackiego prawa podatkowego z prawem UE, lecz 
ocena okoliczności faktycznych dokonana przez urząd skarbowy w indywidualnym 
rozpatrywanym przypadku. Konkretnie, kwestia dotyczy tego, czy odsetki (art. 27 ust. 1 pkt 4 
EStG) wypłacane regularnie na rzecz żony składającego petycję należy uznać za rodzaj 
dochodów z emerytury. Przeprowadzenie koniecznej analizy przepisów materialnych 
austriackiego prawodawstwa wchodzi zasadniczo w zakres kompetencji władz i sądów 
austriackich. W tej sytuacji Komisja nie ma żadnych podstaw do tego, aby stwierdzić, że 
Austria nie wywiązała się ze swoich poszczególnych obowiązków wynikających 
z prawodawstwa UE, w przeciwieństwie do właściwego stosowania przepisów krajowych. 

c) pełne odliczenie od podatku niemieckich obowiązkowych składek na ubezpieczenie 
zdrowotne 

Z pism składającego petycję wynika, że również ta kwestia została rozwiązana. Zgodnie z art. 
16 ust. 1 pkt 4 lit. e) ostatnie zdanie EStG kwota składek na ubezpieczenie zdrowotne, 
odprowadzanych w ramach krajowego lub zagranicznego obowiązkowego systemu 
ubezpieczeń, podlegająca odliczeniu od podatku jako koszty uzyskania przychodu nie może 
jednak przekraczać całkowitej kwoty składek obowiązkowych odprowadzanych w ramach 
ustawowego systemu zabezpieczenia społecznego. Ponieważ w Austrii wysokość składek na 
ubezpieczenie emerytalne wynosiła w 2007 r. 5,10%, tylko 5,10% niemieckiej emerytury 
można uznać za koszty uzyskania przychodu. 

Zasada, zgodnie z którą odliczenie niemieckich składek na ubezpieczenie zdrowotne jest 
możliwe w Austrii tylko w wysokości odpowiadającej wartości składek austriackich, nie 
stanowi naruszenia prawa UE. Przeciwnie, oznacza to, że składki austriackie i zagraniczne są 
traktowane w taki sam sposób jako składki odprowadzane w ramach systemu krajowego. 
W powyższym względzie nawiązuje się do wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii 
Europejskiej w sprawie Zanotti (C-56/09, 20 maja 2010 r.), w którym stwierdzono, że włoski 
przepis, zgodnie z którym kwota kosztów uczęszczania do prywatnej instytucji szkolnictwa 
wyższego w innym państwie członkowskim podlegająca odliczeniu nie może przekraczać 
maksymalnej kwoty określonej jako koszt uczęszczania do podobnej instytucji we Włoszech, 
jest zgodny z prawodawstwem UE. Uwagi Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej 
zawarte w wyroku w sprawie Zanotti mają pełne zastosowanie do sytuacji żony składającego 
petycję. 

d) przyznanie ulgi podatkowej dla emerytów

Komisja nie uważa, by nastąpiło naruszenie prawa UE, również jeżeli chodzi o tę kwestię. 
Przepis prawa austriackiego, zgodnie z którym żona składającego petycję nie może ubiegać 
się o przyznanie ulgi podatkowej dla emerytów w odniesieniu do jej dochodów z niemieckiej 
emerytury, jest zgodny z prawem UE. Zgodnie z art. 18 ust. 2 umowy o unikaniu podwójnego 
opodatkowania w dziedzinie podatków od dochodu i majątku, zawartej między Republiką 
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Austrii i Republiką Federalną Niemiec, Niemcy mają prawo pobierania podatków od 
niemieckich emerytur. Ponieważ Austria nie jest uprawniona do opodatkowania niemieckich 
emerytur, zasadniczo nie jest zobowiązana do przyznania odpowiedniej ulgi podatkowej, 
tj. ulgi podatkowej dla emerytów, która zastępuje odliczenie kosztu uzyskania przychodu.


